MOUSSERENDE
Glas

102.

103.

104.
105.

106.

½ fl.

1/1 fl.

Frankrig, Champagne
Champagne 1. Cru Brut
495,00
Charles Mignon Champagne
En flot gylden farve i glasset med flot spil fra boblerne. Duften er ekspressiv med toner af hyld,
frisk græs og lidt grønne æbler. Smagen er fokuseret med sprød grøn frugt og fornemmelsen
af sommer. En god balanceret mousse giver en vin i god balance.
Spanien, Penedes
Cava Brut Rosado
295,00
Castellblanc Cava
Duften af blomster blandes med røde frugter og et hint af nybagt brød, som stammer fra
tiden, hvor vinen har ligget med druekvaset. Smagen er tør men alligevel silkeblød og
forfriskende og syreindholdet er velafbalanceret.
Italien, Veneto
20 cl.
Prosecco
95,00
295,00
Fabiano
I duft og smag mødes man af en delikat frugtrig smag med et væld af gule frugter, friske
æbler, pærer og en snert af blomster. I munden opleves vinen frisk, livlig og fløjlsblød.
Eftersmagen er vedholdende og flot balanceret.
Italien, Piemonte
Spumante Brut Grande Cuvee
275,00
Sandiliano
I duft og smag mødes man af en delikat frugtrig smag med et væld af gule frugter, friske
æbler, pærer og en snert af blomster. I munden opleves vinen frisk, livlig og fløjlsblød.
Eftersmagen er vedholdende og flot balanceret.

HVIDVINE
Glas

111.

112.
113.

114.
115.

117.

118.

119.

120.

½ fl.

1/1 fl.

Frankrig, Gascogne
Sauvignon Blanc/Gros Manseng
325,00
Alain Brumont
Smagen er liflig og vedholdende med blomster, grape og grønne æbler og en snert af abrikos
og kvæde. Eftersmagen er utrolig behagelig og giver lyst til at tage endnu en tår.
Frankrig, Alsace
Riesling, “Calcaires Jaunes”
195,00
395,00
René Muré
Flot gylden i glasset med herlig ekspressiv duft af fersken og melon. Smagen har blød fylde og
god struktur. Her er noter af citrus og tørret ananas i baggrunden. God fylde og en anelse
sødme giver en vin med lang eftersmag.
Frankrig, Chablis
Chardonnay, Carré de Cèsar
245,00
475,00
Château de Maligny
Chablis, Château de Maligny, fremstår med en smuk lys farve med sarte grønne reflekser, en
tør smag med fine nuancer af citrus, græs, lidt mineralitet og en lækker fyldig fedme fra
fadlagringen.
Italien, Sicilien
Pinot Grigio, Famiglia Corsarini
345,00
Castellani
Famiglia Corsarini Pinot Grigio fremstår gylden gul i glasset. Duften er frisk og frugtrig med
noter af æble og pære med et hint af citrusfrugt, som munder ud i en duft af blomster.
Østrig, Stetten
Grüner Veltliner ”Vom Haus”
65,00
345,00
Pfaffl
Strålende klar gul farve med grønlige reflekser. Behageligt krydret og frisk æble pirrer
lugtesansen. Smagssansen snydes sandelig heller ikke, her er peber, citrus og krydderurter.
Tyskland, Rheingau
Riesling No. 3, Simply No Dry
375,00
Weingut Eser
No. 3 Simply No Dry har en fin lys farve. Duften er præget af moden frugt, som går igen i
smagen. En frisk, sprød og saftig vin i god balance.
Spanien, Galicien
Albariño
375,00
Marques del ATRIO Faustino Rivero Ulecia
Frisk og frugtig med noter af blomster og krydderurter og en flot balance med let syreholdig
eftersmag. Et oplagt valg til enhver slags fisk, skaldyr eller som velkomst.

HVIDVINE
Glas

121.

122.

123.

½ fl.

1/1 fl.

Chile, Maipo Valley
Chardonnay
325,00
Viña Tarapacá
Klar gylden farve med grønne reflekser. Duften er typisk Chardonnay med masser af fedme og
stor frugt fra de modne druer. Smagen er forførende blød med lækker fylde fra druerne. En
lang og frugtfyldt eftersmag afslutter denne vin.
USA, Central Valley
Colombard/Chardonnay
55,00
275,00
Bergfeld Estates
Klar og gylden i glasset med en frugtfyldt bouquet med tropiske gule frugter. Smagen har en
ren frugt og et strejf af sødme fra de modne druer.
USA, Sonoma
Chardonnay
445,00
Rodney Strong
Klar gylden i glasset med den smøragtige, ristede Bourgogne stil. Her er noter af
smørblomster, citrus, grønne æbler og hvide blomster. Smagen er perfekt balanceret med de
ristede toner fra fadlagringen og den rene kølige frugt. Sprød og intens afslutning.

ROSÈVINE
Glas

132.

134.

135.

½ fl.

1/1 fl.

Frankrig, Côtes de Provence
Cinsault, Grenache m.fl.
445,00
Belouvé Rose
Bélouvé Rosé AOP Côtes de Provence er sart laksefarvet i glasset. Duften er præget af frugter
med lette hints af pomelo. Smagen er harmonisk, frisk og fyldt med citrusfrugter med god
længde.
Chile, Maipo Valley
Cabernet/Shiraz Rosé
295,00
Viña Tarapacá
Duften er fyldt med modne solbær og frisk sommer. Smagen er overvældende, meget elegant
og alligevel med en god dybde og fylde. Her er både solbær og friske druer. Med denne vin i
glasset har man allerede lyst til det næste glas.
USA, Central Valley
Zinfandel Rosé
295,00
Bergfeld Estates
Smuk rosa, næsten pink farve. Vinen er frisk med en dejlig balance mellem sødme og syre. I
ganen fornemmes vinen let sprød med fine noter af jordbær, citrus og søde modne kirsebær.
Afslutningen er behagelig lang og nærmest cremet.

RØDVINE
Glas

142.
143.

144.

145.
146.

148.

149.

150.

½ fl.

1/1 fl.

Frankrig, Beaujolais
Gamay, Beaujolais Villages ”Les Jumeause”
185,00
345,00
Domaine Monternot
Domaine Monternot, Beaujolais Villages, har en mørkere rød farve end de fleste vine fra
Beaujolais. Pæn intensitet og rød frugt i duften. Smagen byder på modne hindbær og en god
længde i eftersmagen.
Frankrig, Rhone
Grenache og Syrah, Côtes du Rhone
345,00
Esprit Barville Brotte
Elegant og frugtfyldt med fine krydderier og en flot balance. En vin der viser, hvad der får så
mange til at elske vinene fra Côtes du Rhône.
Frankrig, Rhone
Grenache, Mourvedre m.fl.
275,00
495,00
Châteauneuf-du-Pape ”La Fagotière”
Flot rød farve med god tæthed. Duften er ekspressiv og her er noter af skovens mørke bær og
et strejf af læder. Smagen er fyldig med god struktur. Igen er her noter fra mørke skovbær og
læder, samt en anelse krydderi.
Spanien, Cigales
Tempranillo Crianza
375,00
Viña Rufina
Flot rubinrød farve i glasset med lilla, næsten blålige reflekser. Duften, som er yderst tiltalende
og aromatisk, er intens og fyldt med frugt. Den rige frugt fra duften går igen i smagen blandet
med noter af eg, krydderier og vanilje.
Østrig, Stetten
Zweigelt ”Vom Haus”
65,00
345,00
Pfaffl
Interessant og fascinerende. To ord der beskriver Zweigelt vom Haus på rammende vis.
En vin med masser af moden frugt og en snert krydret.
Italien, Veneto
Corvina, Rondinella m.fl.
445,00
Ripasso della Valpolicella Classico Fabiano
Tæt sort struktur med rød kant. Duften er præget af mørk chokolade og varme brombær.
Smagen er kraftfuld med en kaskade af røde bær, mokka, chokolade og bløde tanniner. Vinen
har en anelse restsødme der balanceres fornemt af den kraftfulde frugt og koncentration.

RØDVINE
Glas

151.

152.

153.

154.

155.

156.

½ fl.

1/1 fl.

Italien, Toscana
Sangiovese, Canaiolo
345,00
”Poggio al Casone” Chianti Superiore, Castellani
En vin med lækker moden frugt og blød smag med flotte klassiske kirsebærtoner, samt lette
smukt integrerede ristede aromaer fra fadlagringen.
Italien, Puglien
Primitivo di Manduria
425,00
Mandus, Pietra Pura, Rocca delle Macie
Vinen er smuk rubinrød i glasset med lilla reflekser. Duften er fyldig og intens og byder, som
smagen, på noter af modne kirsebær, blommer, kakao og vanilje. En elegant og dejlig varm vin
med en lang vedvarende eftersmag.
Chile, Maipo Valley
Cabernet Sauvignon
295,00
Viña Tarapacá
Dyb rubinrød i glasset med en duft af modne solbær og kirsebær samt noter af vanilje Vinen er
medium fyldig med en blød smag med god tæt frugt og modne tanniner.
Argentina, Mendoza
Malbec
375,00
Trumpeter, Rutini Vines
Munden fyldes af en frugtrig vin med masser af smag, intense tanniner og smagen af
kirsebær, brombær, boysenbær og blommer blandet med hints af kardemomme og peber.
USA, Californien
Ruby Cabernet
275,00
Bergfeld Estates
Farven er funklende rød med en frisk duft af røde bær og lidt sødt krydderi. Smagen er medium
fyldig med balanceret tannin og frisk frugtfyldt stil.
USA, Lodi
Zinfandel
375,00
Beast of Zin
Flot, intens og dyb rød farve i glasset. Duften er indbydende med mørke bær, en intens sødme
og et elegant subtilt krydret præg fra lagringen på fransk eg. Vinen er fyldig og harmonisk med
en dejlig vedholdende eftersmag præget af bløde tanniner.

DESSERTVINE

160.
161.

162.
163.

166.
167.

Glas
½ fl.
1/1 fl.
Spanien, Valencia
Muscat
45,00
295,00
Baron Farnal
Tæt og stråfarvet i glasset med en distinkt krydret frisk karakter af honning og ananas.
Smagen er blød med cremet struktur og en frisk sødme.
Vinen er en glimrende ledsager til frugtdesserter, lette kager eller som velkomstdrink.
Portugal, Duero
Torriga National m. fl.
195,00
375,00
Tawny Port, Niepoort
Niepoort Tawny er klassisk teglfarvet i glasset med en ekspressiv duft af modne sorte kirsebær,
læder og tørrede frugter. Smagen blød og balanceret med smag af røde kirsebær og en god
intensitet.

Chile, Maipo Valley
50 cl.
Sauvignon Blanc, Gewurztraminer
55,00
345,00
Late Harvest, Viña Tarapacá
Gylden essens til at afslutte et perfekt måltid. Stor fed duft med honning og lidt krydderi,
smagen er rigt varieret, har en fin balance mellem syre og sødme og en lang intens eftersmag.

